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   ročník 19/číslo 944 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY    
  

Dopoledne . 

9,3o hodin 
Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Jan Slavíček 

Téma úkolu: „Poražený nepřítel“ 
 společná píseň č.236 „V kříži vírou zakotvují“ 

modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.328 „Ó pojďte, chci vám říci“ 
 modlitba  
 

10,3o – 10,45 hodin  
  Přestávka 

 

10,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Robert Heczko 
společná píseň č.53 „Ó hlavo plná trýzně“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.111 „Proč znavený v žalu se trápíš“ 
modlitba 
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Jaroslav Skála 
sborová píseň - Smíchovský pěvecký sbor 
Čtení z Bible –  Žalm 146 – Jan Slavíček 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Soňa Sílová 

 Téma: „Trojí slepota (Mk 8,11-26)“ 
 
chvíle ke ztišení – píseň – Dana Nowaková 

 společná píseň č.181 „Jak zřídlo vody živé" 
 modlitba 
 závěrečná píseň č.284 „Kéž nás vede“ 
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Oznámení 

 
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 

 
-Dnes kázáním z Písma bude sloužit s. Soňa Sílová 

 
-Příští sobotu 2.3. z Božího slova bude sloužit br. Josef Cepl 

 
- Tento. víkend 22.-24.2 náš sbor hostí Rádcovský speciál  

Českého sdružení Klubu Pathfinder (více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-V sobotu 16.3. se v našem sboru uskuteční další ročník  
mládežnické akce „Anděl 19“ s řečníkem Václavem Vondráškem 

 
-V sobotu 2.3. jste zváni na setkání Klubu zdraví na téma  

„Jak vyzrát na stáří, aby bylo přívětivé“ 
 

- V sobotu 16.3. jste zváni na setkání Generace 50+ a KD  
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 
-V neděli 17.3. se uskuteční výlet TOMů.  

Zda bude opět na trase rozhledna to se dovíte příště. 
 

-Sbírky z minulého týdne:  
sbor: Kč 4 832,-; misie: Kč 2 329,-; Adra: Kč 0,-;  

FSP: Kč 0,-; BanglaKids: Kč 0,-; TVHope: Kč 0,-; APP: Kč 0,- 
 

-Prosíme mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace. 
Prosíme připojte se k nám i v měsíci únoru a mysleme na svých 

modlitbách na oddělení našeho sboru: 
oddělení KD (KD1, KD2, KD3, Generace 50plus) 

 
- Neodkládejte si cenné věci v šatně i ve sboru bez dozoru. 

-Prosíme vypínejte a nepoužívejte v sále a na balkoně, určeném pro 
bohoslužbu, mobilní telefony a nekonzumujte potraviny. 

 
-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel 

 
-Další informace a akce naleznete dále ve Zpravodaji 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

V období 24.2.-2.3.2019 oslaví narozeniny: 
 

Žalud Miloslav (28.2.); Píchová Markéta (1.3.); Sóradová Lucie (2.3.)  
 

všem přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. omlouváme se všem na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Rádcovský speciál 
 

Tento víkend náš sbor hostí Rádcovský speciál Českého sdružení Klubu Pathfinder, 
kterého se účastní 15 rádců a vedoucích, kteří pracují s dětmi napříč sbory v našem 
sdružení. Účastníci speciálu se účastní dopolední bohoslužby spolu s námi a odpoledne 
je pro ně připraven program, kterého se zúčastní mj. kazatelka našeho sboru Soňa Sílová 
nebo zakladatel Klubu Pathfinder Radek Jonczy. 
 

Vážení rodiče, milé děti, 
 

zas a znovu se připomínám s registrací do našeho oddílu Klubu Pathfinder. Už se blížíme 
ke konci. I tak bych chtěl poprosit ty, kteří mi ještě neposlali reg. poplatek 200,- Kč, aby 
tak co nejdříve učinili (na oddílový účet č. 3361740227/5500). To samé platí pro ty, kteří 
mi ještě neodevzali reg. karty. V prostoru, kde je k dispozici Zpravodaj, budou i nějaké 
prázdné reg. karty. 

Díky za součinnost. Za oddíl Penguins Jakub Fraj 
 

BADMINTON TURNAJ 3.3.2019 
 

Chceme si zase zahrát badminton! Jsme domluveni na neděli 3.3.2019. Hlavně si 
zahrajeme, ale současně to bude TURNAJ. Uvidíme, kolik se nás sejde - buď budeme 
hrát každý s každým nebo uděláme nějaké síto. Přijďte, pohyb a emoce ke svému 
zdraví potřebujeme! 
Místo bude opět v hale v Badminton Aréna Skalka z.s., U Plynárny 455/95, Praha 
10. dá se tam dobře zaparkovat autem. Kurty 7 a 8 máme rezervované 10-12:00. 
Ozvěte se, kdo byste přišel, abychom měli dostatek místa na kurtech. Budeme hrát 
kratší malé zápasy, abychom si dobře všichni zahráli. 
Věříme, že pohyb patří k tomu, k čemu nás Bůh stvořil. Stačí si třeba porovnat váhu 
mozku a svalů v našem těle, abychom si uvědomili, že možná někdy bychom se měli 
se měli více pohybovat než jen o pohybu přemýšlet :) 
Když budete mít čas a chuť, přijďte a pozvěte třeba i své přátele. Jde o to si zahrát, 
nezáleží na jaké úrovni badminton hrajeme! 

Luděk Bouška, 777243007, ludek@bouska.info 
 

Pozvánka na sborový výlet 
 

V termínu 27. - 29. září 2019 plánujeme společný sborový výlet, do Zotavovny Vězeňské 
Služby ČR v Pracově u Tábora (stejné místo jako před 2 lety). Je to příležitost k 
prohlubování našeho vztahu s Hospodinem, ale také se sestrami, bratry, mládeží a přáteli 
našeho sboru. V rámci sborového výletu bychom se také rádi rozloučili s naším kazatelem 
Josefem Ceplem a jeho manželkou a též přivítali nového kazatele a jeho rodinu (jméno 
zatím neznáme). Budeme proto rádi, když se zúčastníte v hojném počtu. V rámci 
plánování této akce bychom chtěli znát nezávazně přibližný počet zájemců. Chceme 
proto požádat všechny zájemce, aby se zapsali na připravený formulář, který již nyní visí 
na sborové nástěnce. 



Cena celkem – ubytování na víkend + plná penze: 
- dospělí            1.488,- Kč 
- děti 4 – 12 let  1.180,- Kč 
- děti do 4 let           300,- Kč 
 

Více informací se dozvíte v některém z příštích zpravodajů a také u Marka Balcara  
(balcar@hotmail.com). 
 

Těšíme se na společné chvíle.  
Za organizační tým  

Marek Balcar, Vladěna Nohejlová a Robert Heczko 
 

Manželé-senioři hledají podnájem 
Manželé-senioři, adventisté hledají podnájem kolem 11.000,- 
Kč/měsíc + poplatky. Nejlépe byt 1+1 v Praze.  
Nabízíte-li podnájem, nebo víte o nějaké možnosti, 
kontaktujte, prosím, dceru manželů – Eva Telvaková, 
605 137 318, evatelvakova@email.cz. 

Za Archu pomoci Praha Jana Bláhová 
www.archapomoci.eu  

 

Co nového na síti  

 

Informace z Výboru Česko-Slovenské unie (10. 2. 2019) 

V neděli 10. února se v Brně sešel poslední výbor Česko-Slovenské unie ve stávajícím 

složení před konferencí Česko-Slovenské unie. Příští výbor v novém složení se sejde 

v červnu. Členové výboru se zabývali převážně plánováním a upřesňováním různých 

záležitostí, které se týkají konferencí unie a sdružení, jež proběhnou v první polovině 

tohoto roku. 

Členové výboru unie hlasovali o rozhodnutích a byli informováni o různých 

záležitostech: 

Záležitosti týkající se konference Česko-Slovenské unie 

• Výbor unie schválil návrh na změnu jednacího řádu konference Česko-

Slovenské unie v oddílu „Výbor pro změny ústavy“: „Výbor pro změnu ústavy 

není oprávněn vyřadit žádný návrh postoupený pro konferenci unie konferencí 

sdružení, nebo výborem unie a sdružení. Tyto návrhy může pouze opatřit svým 

doporučením nebo zdůvodněným nedoporučením.“ 

• Dále schválil návrhy pro změnu ústavy, aby délky konferenčního období unie 

a sdružení byly 5 let a při založení sboru byl počet 20 zakládajících členů. 

Dalším schváleným návrhem je pak upřesnění definice sboru: „Sbor je základní 

organizační složkou církve na určeném území. Sbor tvoří nejméně 12 členů 

církve, při poklesu členské základny pod stanovený počet se převede na 

skupinu.“ 

• Příprava vize na konferenci unie: Po představení vize na pracovní části 

konference se dá prostor delegátům pro jejich podněty a návrhy, které budou 

mailto:evatelvakova@email.cz
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směřovány jako doporučení výboru pro plány a programy a bude o nich 

hlasováno bez diskuze v plénu. Výbor pro plány a programy bude zasedat 

v nejkratším možném čase po svém zvolení a projedná navrženou vizi s tím, že 

bude mít k dispozici i doporučení jednotlivých oddělení a institucí do dalšího 

konferenčního období. Návrh vize bude po projednání představen delegátům. Po 

schválení vize konference unie podají vedoucí oddělení a institucí 

rozpracovanou vizi nově zvolenému výboru unie na jeho podzimním zasedání. 

Záležitosti související s konferencemi unie a sdružení 

• Po konferencích Česko-Slovenské unie a jednotlivých sdružení správní rady 

unijních institucí navrhnou jména ředitelů či vedoucích, která poté schválí výbor 

unie. Proces volby ředitele či vedoucího musí být v souladu se stanovami 

jednotlivých institucí. 

• Výbor unie schválil rozložení členů nového výboru unie: 3 administrátoři unie, 

3 předsedové sdružení, 5 členů Moravskoslezského sdružení (4 laici, 1 kazatel), 

4 členové Českého sdružení (3 laici, 1 kazatel) a 3 členové Slovenského sdružení 

(2 laici a 1 kazatel). Celkový počet je 18 lidí. 

• Výbor unie se také zabýval statutem kazatelů na konferenci. Bylo odhlasováno, 

že pro volbu pracovních výborů na konferenčním jednání unie bude kazatel 

s čestným pověřením a povolením vnímán jako laický člen. Obecně pro volbu 

do jednotlivých církevních grémií a výborů však bude kazatel s čestným 

pověřením a povolením vnímán jako kazatel, a ne jako laický člen. 

Další administrativní a správní záležitosti 

• Výbor unie schválil, aby projekt INRIroad byl v dalším konferenčním období 

v kompetenci unijního koordinátora mládeže a jednotlivých sdružení, kde 

probíhají místní studentské aktivity. 

• Organizace Prameny zdraví a Centrum zdraví Eden požádaly o zařazení do 

kategorie podpůrných organizací v církvi. Centrum zdraví Eden předloží vedení 

unie status organizace a poté se přistoupí k posouzení obou žádostí. 

• Centrum pro misiologii Adventistického teologického institutu bude mít na 

starost vzdělávání kazatelů v oblasti evangelizace, které bude probíhat ve 

spolupráci s univerzitou ve Friedensau. 

• Evro-Asijská divize uzavřela s Česko-Slovenskou unií tzv. Memorandum o 

porozumění. V areálu na Sázavě proběhnou do roku 2020 tři setkání. V dalším 

pětiletém období má zájem Evro-Asijská divize o pravidelné setkávání v tomto 

areálu. 

• Výbor unie dodatečně vyjádřil hlasováním podporu výzvě Římskokatolické 

církve adresované poslancům Parlamentu České republiky k odmítnutí 

ratifikace Istanbulské úmluvy, kterou schválila unijní rada a podepsal ji předseda 

Česko-Slovenské unie. 

Na závěr předseda Česko-Slovenské unie Mikuláš Pavlík poděkoval členům výboru 

unie za jejich pětileté úsilí a službu. Výbor unie se v tomto období sešel 16 krát a přijal 

více než 300 rozhodnutí. 

  



 

Měrná jednotka odvahy (Nu 13) 

Pochod pouští je u konce, národ je na dosah jižní hranice země, kterou má obsadit. 

Mojžíš je vyzván k provedení předběžného průzkumu, přičemž v hebrejském znění 

pokynu zaznívá ne „vyšli“, ale „vyšli si“ – jakoby s jemně ironickým poukazem na 

nespokojenost lidu s dary, které mu Bůh poskytuje. Vyšli si zvědy, ať nekupuješ zajíce 

v pytli. 

Mojžíš průzkum země nepodceňuje. Ví, že ji bude muset vojensky obsadit, zvládnout 

odpor, podrobit si ji. Pečlivě vybírá dvanáct zvědů, zástupců jednotlivých rodů. Ti mají 

jít vzhůru Negevskou pouští až k samotným hranicím a pak prozkoumat kanaánskou 

vysočinu, kdysi obydlenou jejich předky a pak na celá staletí opuštěnou, zanechanou 

komukoliv. Budou muset „jít vzhůru“ – není náhoda, že do Egypta a od Boha se v Bibli 

vždycky sestupovalo. 

Zvědové jdou, prozkoumají, ochutnají, přinesou. Ze čtyřicetidenního průzkumu přinesli 

ovoce a zprávy. Země je dobrá, plodná, stojí za to. Lid je však organizovaný, vzrostlý, 

početný, dobře usazený, zemi si rozdělil a opevnil. 

Národ je v prekérní situaci. Slavně opustil egyptské otroctví navzdory obrovské 

egyptské vojenské, hospodářské i organizační převaze. Odešel z otroctví „středem“, jak 

říkáme. Dokonce středem rozděleného moře. Odešel za lepší budoucností, obsadit zemi 

kolonizovanou kdysi jejich předky. Podstoupil cestu pouští, za normálních podmínek 

sebevražednou, byl však svým Bohem živen a rozumně organizován. Uzavřel slavnou 

smlouvu s Bohem, který poráží civilizace, dělí moře a krmí na poušti. Stojí na hranicích 

lepšího zítřka, na hranicích domoviny, za sebou poušť a pokořený Egypt, uprostřed 

svých stanů podivuhodného Boha. Stojí těsně před cílem. A přesto – v hlavě zmatek, 

v srdci strach. 

Jedenáct zvědů, kteří opustili Egypt, prošli mořem, denně uprostřed pouště sbírali a 

jedli manu, prožili velké a slavné věci, propadlo při první známce těžkostí panice. 

Nemůžeme jít dál, nejsme schopni této výzvě vojensky čelit, vždyť nás umlátí čepicemi. 

A velké oči strachu těch jedenácti přimalovávají obry a přilévají emoce. 

https://www.casd.cz/merna-jednotka-odvahy-nu-13/
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Dvanáctý zvěd byl Káleb, syn Jefunův. Opustil Egypt, prošel mořem, denně uprostřed 

pouště sbíral a jedl manu, prožil velké a slavné věci, nepropadl proto při první známce 

těžkostí panice. „Proč bychom nešli dál, vždyť proto jsme sem přišli.“ 

Ten jeden Káleb představuje nějakých osm procent celého průzkumného oddílu. Je to 

1:11 v Boží a Mojžíšův neprospěch. Jeden, který důvěřuje, a jedenáct, kteří se bojí. 

Dvanáct lidí prožije stejné věci, vidí stejné věci, referuje o stejných věcech a jedenáct 

se jich shodne ve strachu. Jen jeden má odvahu zvednout hlavu. Co my v jednadvacátém 

století? Kolik Kálebů je mezi těmi, kterým jsme svěřili významný úkol, kolik Kálebů 

slyšíme přes hlasy nekálebů, freneticky zvýrazňovaných panikou? Kolik Kálebů je mezi 

učiteli, kolik Kálebů je mezi politiky, kolik Kálebů je mezi kazateli? Orientujeme a 

rozhodujeme se podle jednoho Bohu důvěřujícího Káleba, nebo podle jedenácti 

ustrašených, kteří z nedůvěry počítají na prstech, co všechno by nás to mohlo stát a jak 

mnoho toho stojí proti nám? 

Po třinácté kapitole Numeri následuje kapitola čtrnáctá. Čteme v ní, že Mojžíš a Áron 

nemají prostředky jak lid zvládnout. Dvanáctý zvěd, Káleb, dál volá k odvaze 

spolehnout se na Boha a jít dobýt zemi. Není už sám; další z jedenácti zvědů, Jozue, 

syn Núnův, se k němu připojuje. Jsou lidé, kteří reagují rychle, spontánně – jako Káleb. 

Jsou i tací, kteří se rozhodují pomaleji – jako Jozue. Najde-li se ve chvílích krize alespoň 

jeden Káleb, nikdy nezůstane dlouho sám, postupně se k němu připojí první, druhý, 

třetí, desátý, stý Jozue. Název pro měrnou jednotku odvahy tedy zní: jeden Káleb. Když 

jsme my, já, ty před časem nebo včera vyšli ze svých „egyptů“, dříve či později přijdeme 

k té zemi za obzorem, kde máme svobodně strávit zbytek života (a pak se připojit k těm, 

kdo nás předešli do ještě lepší země ukryté za náhrobními kameny). V zemi za obzorem 

se žije důvěrou a člověk více JE, než MÁ. V zemi za obzorem se chodí proti větru a 

brodí proti proudu. Ze svých „egyptů“ jsme vyšli slavně a s Bohem, abychom po určité 

době zjistili, že víra je důvěra a že důvěra není „trochu“ a „možná“, ale „buď – anebo“. 

Když pak z pohoří zpohodlnělé víry zahlédneme zaslíbenou zemi bytostné důvěry, 

plnou obrů nejistoty, nedostatku a pochybností, kde žít znamená odlišovat se, být 

červenou látkou v býčí aréně světa, seberme odvahu nerezignovat, nedožít na poušti 

zpohodlnělé víry, ale vstoupit do země bytostné důvěry. Někteří jako Káleb, jiní jako 

Jozue – všichni můžeme přijmout, že cesta z našich „egyptů“ nemá končit na poušti 

pouhého náboženství, nemá končit ve zdech jednou nebo vícekrát týdně navštíveného 

kostela, ale má překonat pohoří strachu a seběhnout z něj do náruče důvěry. Víra je 

důvěra, víra bez důvěry je pověra, důvěra bez víry naivita. Všichni ti lidé na poušti 

v Boha věřili, vždyť jej poznali, zažili. Všichni ti lidé na poušti věřili. Káleb a Jozue 

důvěřovali. S vírou lze dožít, s důvěrou lze vstoupit. Vstoupit nejen do světa za 

obzorem, ale na úplném konci i do světa za náhrobním kamenem. Víra zůstane spolu 

s náboženstvím v tom kusu země pod hřbitovním náhrobkem, ať se nám to líbí, nebo 

ne. Jen důvěra přimknutá k cípu naděje vstupuje tam, kde Bůh nadšeně vítá své Káleby, 

své Jozuy, své Františky a Karly, Hany a Jany – Hynku, Viléme, Jarmilo… 

Jan Vojvodík 

(Článek byl uveřejněn v Adventu č. 9/2018) 

 
 
 
 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

   
www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov   
                              

Vás srdečně zve na seminář  
 

Jak vyzrát na stáří,  

aby bylo přívětivé 
 
 

Jak se nenechat zaskočit ubýváním sil? 
Jak zvládnout stáří finančně? 

Které sociální služby, dávky a pomůcky lze využít?  
Jak zvládnout péči o své blízké a jak při ní „hořet“ a „nevyhořet“? 

 

 
přednáší  

Mgr. Jana Bláhová, DiS.  
sociální pracovnice a koordinátorka sociální pomoci pro seniory 

 
 

sobota 2. 3. 2019 od 14:00 hodin 
Peroutkova 57, Praha 5 

v učebně sboru CASD 

 

bus č. 137, zastávka Urbanova, 
vstup bočním vchodem 

 
 

 

 
 

 

 

 



Kreslený příběh Ježíše Krista 

pokračování příště 
 

Smíchovský Zpravodaj, informační týdeník vydává Sbor CASD Praha Smíchov 
Odpovědný redaktor Jaroslav Bartoš. Vychází každý týden v sobotu v nákladu 130 ks. Případné změny v programu jsou vyhrazeny. 

Uzávěrka příspěvků je čtvrtek.Redakce příspěvky neupravuje a otiskuje je v plném znění. Za tiskové chyby se omlouváme. 
Další informace naleznete  na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz 
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